1st Annual Cyprus International Conference on Autism
Treatment and Research
Magic Always Happens
Through Our Interdisciplinary Approach to Autism
18 - 22 November, 2016
Coral Beach Hotel & Resort Paphos – Cyprus
Who should attend: Parents, teachers, special education experts, speech-therapists,
occupational therapists, nurses, computer engineers/electronic engineers/robotic
experts, physical education professionals, music therapists, dance & movement
therapists, psychotherapists, chiropractors, biologists, pharmacists, doctors,
pediatricians, geneticists, attorneys, psychologists, public servants, architects,
researchers, authors, etc. This conference is structured around, and it will expand on
best practices. An emphasis on research and collaboration with poster sessions are
welcomed!
This first of a kind conference is under the aegis of the President of the Republic of
Cyprus, H.E. Mr. Nikos Anastasiades, as well as under the auspices of H.E. the
Minister of Health, Dr. George Pamporides.
Participating luminary research centers include: Harvard University, Yale
University, New York University, University of Massachusetts/Boston, University
College London, and many more!
Certification: Upon successful completion of the conference certification may be
issued by our international certifying body (more information follows).
Ο Μη-Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Κάτι Μαγικό Πάντα Συμβαίνει» ανακοινώνει τη
διεξαγωγή του Πρώτου Παγκοσμίου Συνεδρίου για τον Αυτισμό (θεραπείες και
έρευνες) που θα διεξαχθεί στην Κύπρο. Το Συνέδριο τελεί υπό την Υψηλή Προστασία
του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, καθώς και υπό την αιγίδα του
έντιμου Υπουργού Υγείας Δρ. Γιώργου Παμπορίδη.
Το συνέδριο απευθύνεται σε: Γονείς, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης, λογοθεραπευτές, ειδικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών και
ρομποτικής, νοσοκόμους, γυμναστές, μουσικοθεραπευτές, χοροθεραπευτές,
ψυχοθεραπευτές, χειροπράκτες, βιολόγους, φαρμακοποιούς, γιατρούς, παιδίατρους,
γενετιστές, δικηγόρους, ψυχολόγους, δημόσιους λειτουργούς, αρχιτέκτονες,
ερευνητές, κ.α. Το συνέδριο θα προσφέρει επιστημονικές κατευθύνσεις βασιζόμενες
σε έρευνα (best practices).
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Στο συνέδριο συμμετέχουν μεταξύ άλλων: Harvard university, Yale University,
New York University, University of Massachusetts/Boston, University College
London, καθώς και πολλά άλλα διακεκριμένα κέντρα έρευνας παγκοσμίου φήμης και
επιπέδου.
Χορηγοί ευπρόσδεκτοι.
Χορηγία πιστοποιητικού παρακολούθησης σε 2 επίπεδα. Το 1ο από εσωτερικό, ενώ
το 2ο επίπεδο από έγκριτο, διεθνή εξειδικευμένο οργανισμό (επιπρόσθετο κόστος).
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του Συνεδρίου (ιστοσελίδα: www.Autism360Cy.com)
Χώρος Διεξαγωγής Συνεδρίου: Ξενοδοχείο Coral Beach Hotel & Resort, Πάφος.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 18 – 22 Νοεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες
και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλώ καλέστε στο Τηλέφωνο 25-355480,
Τηλεομοιότυπο(Φαξ) 25-370795 ή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
smartevents@cytanet.com.cy Ιστοσελίδα: www.autism360cy.com/
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